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Práca  je  zameraná  na  kvalitatívno–kvantitatívny  výskum ornitocenózy  Šúrskeho 
rybníka a jeho blízkeho okolia, na analýzu sezónnej populačnej dynamiky avifauny a 
na  zadelenie  zistených  druhov  do  ekologických  skupín  a  gíld.  Ďalším  cieľom je 
komparácia  našich  výsledkov  s poslednou  prácou  zameranou  na  výskum 
ornitocenózy tejto lokalit.

Biotop Šúrsky rybník, ktorý je súčasťou PR Jurský Šúr, zaberá rozlohu 10,98 ha, a 
je v súčasnosti jedinou otvorenou vodnou plochou na území tejto rezervácie. Táto 
rezervácia sa nachádza na Podunajskej  nížine pod úpätím pohoria  Malé Karpaty 
v katastri mesta Svätý Jur, asi 12 km od Bratislavy [1].

Výskum prebiehal od septembra 2010 do februára 2012. Na lokalite sme zistili 80 
druhov vtákov, 46 terestrických, 18 akvatických a 16 semiakvatických druhov, z toho 
51 nidifikantov.  Zistené druhy patrili  do  13 radov,  z ktorých najpočetnejší  rad  bol 
Passeriformes (37 druhov).  Najvyššiu dominanciu a zároveň aj  denzitu  mali  Anas 
platyrhynchos (10,59 %) a Anas crecca (7,8 %), ktoré patrili  medzi eudominantné 
a dominantné druhy.  Z  hľadiska preferencie  potravy,  najviac  druhov patrilo  medzi 
omnivorov (39 druhov). Ďalej sme skúmali jednotlivé gildy. V potravnej gilde, najviac 
druhov preferovalo zber potravy z povrchu pôdy (29 druhov), z kategórie hniezdne 
gildy najviac bolo zistených pozemných hniezdičov (26 druhov) a z migračných gíld 
najviac  druhov  patrilo  k tropickým migrantom (22  druhov).  Na  základe  cenotickej 
príslušnosti  sme  zistili,  že  najviac  druhov  patrilo  k indigénnym  homocénom  (31 
druhov).  Z kvantitatívnych  metód  matematicko–štatistického  spracovania 
mnohorozmerných  dát  sme  použili  metódu  zhlukovej  analýzy  (cluster  analysis) 
Wardrovou  metódou  s vytvorením  dendrogramu  v programe  PAST  [2]  a 
z unimodálnych  metód  ako  vhodnú  metódu  sme  zvolili  detrendovanú 
korešpondenčnú analýzu (DCA analysis) vytvorenú v programe CANOCO [3].

Porovnaním  zloženia  ornitocenózy  v  minulosti  so  súčasnosťou  sme  zistili,  že 
biodiverzita  ornitocenózy  rybníka  má  klesajúcu  tendenciu.  Fluktuáciu  početnosti 
druhov  spôsobili  viaceré  faktory:  klimatické  zmeny  v  tejto  oblasti,  zmena 
manažmentu a z toho vyplývajúca i zmena charakteru samotnej lokality za uplynulé 
roky  a  výrazný  antropický  vplyv.  Táto  lokalita  však  zostáva  aj  naďalej  vhodným 
nidifikačným habitatom a migračným refúgiom pre mnohé druhy vtáctva.
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